ASD-2021-20A
Verslag van de vergadering van 9 april 2021
Presentie
Aanwezig:
Gast:
Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Donald de Kloet, Louisa Roosch
Trienke Stellema, Martin Vuyk en Martin Vredenduin (voorzitter)
Renee Bollebakker namens de gemeente bij het agendapunt Vroegsignalering
Schuldenproblematiek
Arnoud de Heus

Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt via het web plaats.
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom; in het bijzonder Renee Bollebakker. Zij is sinds medio vorig jaar
werkzaam bij de gemeente Wijdemeren. Daarvoor heeft ze gewerkt voor HBEL. Ze richt zich met
name op werk en inkomen en schuldenproblematiek.
In verband met de aanwezigheid van Renee wordt agendapunt 6 naar voren gehaald.
Vroegsignalering schuldenproblematiek
De adviesraad heeft onder meer het plan van aanpak en het collegebesluit ontvangen. Renee licht
deze stukken toe aan de hand van een presentatie.
Het is sinds 1 januari 2021 een nieuwe taak voor de gemeenten ingevolge de Wet Wg. Gemeenten
moeten inwoners met problematische schulden een eerste aanbod voor een gesprek doen en deze
inwoners desgewenst verder helpen met hun schuldenproblematiek. Inwoners kunnen ook afzien
van verdere hulp.
Wijdemeren vult dit in door aansluiting bij een systeem waarin gegevensverstrekkers
betalingsachterstanden melden. Tot nog beperkt zich dit tot nutsbedrijven, zorgverzekeraars en
WoCo’s. Zelfs de eigen afdeling gemeentebelastingen mag nog geen gegevens verstrekken. Dit geldt
ook voor de belastingdienst. Ook CJIB en telefoonproviders zijn niet aangesloten.
Doelstelling is inwoners met mogelijk problematische schulden sneller in het vizier te krijgen. Dit zijn
niet de inwoners in de bijstand, want die zijn al in beeld bij de gemeente.
Signalering en het maken van contact liggen in de eerste plaats bij één aangewezen lid van het
wijkteam met als back-up één collega van het team. Dit in verband met de vertrouwelijkheid.
Onduidelijk is nog hoeveel werk het gaat opleveren. De verwachting was wel dat de bestaande
bezetting onvoldoende zou zijn. Daarom is de formatie met 0,4 fte aangevuld. Probleem is dat het
Rijk niet structureel extra financiële middelen ter beschikking stelt. De gedachte hierachter is dat het
project zichzelf terugverdient. Dekking komt uit de financiële middelen van de gemeente.
Renee verlaat de vergadering.
In de nazit vraagt de voorzitter zich af waarom de stukken niet voor advisering langs de adviesraad
zijn gegaan. De voorzitter stelt voor om deze vraag aan de wethouder te stellen en om bij andere
adviesraden navraag te doen over hun betrokkenheid bij dit onderwerp. Aldus besloten.
Er wordt besloten om geen ongevraagd advies uit te brengen.

ASD-2021-20A

Mededelingen
Geen
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering en van de openbare samenvatting.
Eén typefout. Overigens ongewijzigd vastgesteld.
Evaluatie gesprek met de wethouder
Er is van de contactambtenaar een concept verslag van het gesprek met de wethouder ontvangen.
Iedereen kan zich hierin vinden. De Adviesraad hecht eraan dat, net als in het verleden is toegezegd,
ook in de toekomst van de kant van de gemeente een gespreksverslag wordt gemaakt.
Regionale ontwikkelingen
De voorzitter licht toe.
Thans lopen drie regionale projecten: Beleidsplan Bescherming en Opvang, SLA Leerlingenvervoer en
Transformatieplan Jeugd.
Bij B&O is Arnoud de Heus betrokken. Alle adviesraden, behalve Weesp, hebben individueel advies
uitgebracht. Weesp doet niet mee in verband met de overgang naar Amsterdam. Het aangepaste
plan wordt in september verwacht. Bij voorkeur brengen de adviesraden een eensluidend advies uit.
De voorzitter is betrokken bij de SLA-LLV. De eerste bijeenkomst voor adviesraden is geweest. Hier
zijn vrij algemene uitgangspunten door de regio ingebracht. De vertegenwoordigers van de
adviesraden hebben hun suggesties kunnen inbrengen. Op 20 april en 18 mei zijn volgende
bijeenkomsten waarna de adviesraden zullen adviseren. Overigens doet Weesp niet mee omdat het
LLV versneld naar Amsterdam gaat.
Transformatieplan Jeugd. Hier zijn Louisa en Mary bij betrokken. Louisa memoreert nog even de
onplezierige inbreng van één van de adviesraden. De voorzitter geeft aan dat dit niet voor herhaling
vatbaar is.
Medio mei bespreekt het PFHO een eerste concept plan. Dat komt op 1 juni ter beschikking van de
adviesraden. Op 9 juni is een ZOOM sessie met leden van adviesraden om vragen te stellen. Op 5 juli
wordt een eerste advies over het conceptplan verwacht. Dit doet iedere advies zelf. Het definitieve
plan komt in het najaar beschikbaar en daar wordt bij voorkeur een regionaal eensluidend advies bij
uitgebracht. Ook hier doet Weesp niet mee.
W.v.t.t.k.
Mary geeft aan dat de leden van de adviesraad een uitnodiging tegemoet kunnen zien van de
directeur van de Donner school om kennis te nemen van de uitkomsten van de pilot verbinding
onderwijs en jeugdhulpverlening.
Algemeen wordt een voorstel van Mary ondersteund om de leidinggevende van het wijkteam uit te
nodigen, zodra we weer fysiek in het gemeentehuis kunnen vergaderen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.29 uur.
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